
31/05/2021 Instituto Lixo Zero Brasil realiza a Semana da Compostagem online

https://www.opopular.com.br/noticias/cidades/instituto-lixo-zero-brasil-realiza-a-semana-da-compostagem-online-1.2257243 1/15

Redação O
POPULAR

CIDADES

Instituto Lixo Zero Brasil realiza a
Semana da Compostagem online
Evento começou nesta quarta-feira (26) e prossegue até o dia 2 de junho com o objetivo de
apontar caminhos para reduzir o lixo gerado nas cidades

27/05/2021 - 10:47

Começou nesta quarta-feira (26), em Goiânia a
Semana da Compostagem, uma iniciativa do
Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e do Coletivo
Ideias Urbanas. A programação, que segue até
o dia 2 de junho, quarta-feira da próxima
semana, tem o objetivo de chamar a atenção
de autoridades, estudiosos, empresários e
sociedade civil para a gestão responsável de
resíduos sólidos, disseminando a proposta de

redução ou eliminação do lixo gerado nas cidades.  

Durante a Semana da Compostagem será realizada uma série de lives através do
Instagram - @ideiasurbanas – sobre a gestão de resíduo sólidos, com a
participação de convidados especiais. No �nal da programação haverá uma
audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), no dia 2 de
junho, também com transmissão online pelo Zoom e pelo Facebook. 

A série de eventos online acompanha outros movimentos comandados pelo
Instituto Lixo Zero em todo o país. Todos eles vão culminar no Congresso
Internacional Cidades Lixo Zero, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de junho, em
plataforma online. O evento reunirá boas práticas e debates envolvendo
especialistas dos cinco continentes. Inscrições podem ser realizadas pelo site
www.cidadeslixozero.com.br. A participação é gratuita. 

A Semana da Compostagem tem apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Goiás (CAU/GO), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea/GO),
Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), Encontro Lixo Zero – Melhores
Práticas, Rede de Educação Ambiental de Goiás e dos parlamentares Mauro Rubem
(vereador Goiânia), Adriana Accorsi  (deputada estadual) e Rubens Otoni (deputado
federal).

Programação

27/05 – Live às 18h: Workshop: Faça sua composteira caseira 
27/05 – Live às 20h: Escola Resíduos Zero – projeto educação ambiental
28/05 – Live as 20h: Economia Circular -Caminhos para fazer da sustentabilidade
um bom negócio 
29/05 – Live às 20h: Banheiros compostáveis  
30/05 – Live às 15:00: Residência Resíduo Zero 
31/05 – Live às 20h: Culinária – Pão de Quê – Receita de pão com inhame e polvilho
usando Receita de pão produzido com inhame e polvilho, usando ingredientes
frescos.  
01/06 – Live às 20h: Políticas Públicas (Coleta Seletiva) 
02/06 – Transmissão de 14h às 18h - Fórum Cidades Lixo Zero – Audiência pública
na Alego
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